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ĮŽANGOS ŽODIS 

 

Brangūs Šiaulių miesto gyventojai, garbingi Savivaldybės tarybos nariai, administracijos 

darbuotojai. 

Su dideliu ryžtu ir viltimi pradedame naująjį šio amžiaus dešimtmetį: Lietuvoje gyvename taip 

gerai ir saugiai, kaip dar niekada negyvenome, pirmą kartą po 28 metų pertraukos Lietuvos gyventojų 

skaičius per metus šiek tiek didėjo. Minėjome Baltijos kelio 30-metį, 15 metų narystę NATO ir jau 

visai netrukus minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-ąsias metines. Su pakilia 

nuotaika į naująjį dešimtmetį žengia ir Šiaulių miestas, kuris taip pat gali džiaugtis augančiu 

gyventojų skaičiumi, užtikrintu didmiesčio statusu, mažiausiu nedarbu tarp didžiųjų miestų, o 

svarbiausia, aktyvėjančia bendruomene. Šiaulių miesto ir visos Lietuvos valstybės laimėjimai ir 

bendras siekis toliau judėti tinkama kryptimi, įpareigoja stiprinti, puoselėti ir branginti savo kraštą, 

dirbti jo žmonėms ryžtingai, atsakingai ir nuolankiai. Didžiuodamasis Šiaulių miesto ir Lietuvos 

valstybės progresu, tikėdamas jo tęstinumu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis ir būdamas 

atskaitingas Savivaldybės tarybai ir bendruomenei, pristatau jums Šiaulių miesto savivaldybės mero 

2019 metų veiklos ataskaitą.  

Prisimindamas 2019 metus, galiu teigti, kad tai pirmiausia buvo visuomenės apsisprendimo 

metai. Praėjusiais metais visuomenės balsas buvo ypač svarbus ir reikalingas: vyko net treji rinkimai 

ir du referendumai. Lietuvos žmonės sprendė dvigubos pilietybės ir Seimo narių skaičiaus mažinimo 

klausimus, rinko savivaldybių tarybas, Europos Parlamento narius ir naująjį Respublikos Prezidentą. 

2019 metai parodė, kad šiauliečiai tampa pilietiškesni ir aktyviau dalyvauja rinkimuose, atsakingiau 

renka savo atstovus – visuose trejuose praėjusių metų rinkimuose Šiaulių miesto gyventojų 

aktyvumas buvo žymiai didesnis nei 2014 ir 2015 metais.    

2019 metai taip pat buvo savivaldos stiprėjimo metai. Jie aiškiai parodė, kad tiesiogiai išrinktų 

merų funkcijos neapsiriboja atidarymo juostelių karpymu. 2019 metais Lietuvos savivaldybių 

atstovai bendromis pastangomis sprendė visai Lietuvai reikšmingus klausimus ir visų 60 Lietuvos 

merų raštiškas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę išsakant poziciją, 

kad šalies gyventojai privalo turėti galimybę gauti viešąsias paslaugas, teikiamas nesiekiant pelno, 

yra puikus to pavyzdys. Savivaldybių atstovų pastangos neliko nepastebėtos ir pirmųjų valstybės 

asmenų: Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 2020 metų išvakarėse pasirašė pataisas 

dėl liberalesnės savivaldybių vidaus sandorių tvarkos, pagal kurias savivaldybės nuo šiol gali sudaryti 

vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų 

ir gatvių priežiūros srityse, taip pat – teikiant  maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos 

priežiūros įstaigose. Šis Prezidento sprendimas įtvirtino vietos savivaldybių teisę pačioms spręsti, kas 

savivaldybėje teiks viešąsias paslaugas, sudarant galimybes užtikrinti visiems gyventojams aktualių 

paslaugų tiekimą nesiekiant uždirbti pelno. Žymus savivaldos stiprinimas praėjusiais metais suteikia 

vilties, kad ateityje gyventojų pasitikėjimo mandatą gavusių savivaldybių atstovų balsas taps dar 

geriau girdimas. 

Reikia pripažinti, kad 2019 metai taip pat buvo nežymaus Šiaulių miesto ekonominio lėtėjimo 

metai: buvo pastebimas nedidelis nedarbo augimas, sumažėjo mieste veikiančių ūkio subjektų 

skaičius ir tiesioginės užsienio investicijos. Šios problemos neliko nepastebėtos – Šiaulių profesinio 

mokymo įstaigos, atsižvelgusios į darbdavių poreikius ir jų rekomendacijas, 2019 metų pabaigoje 

pasipildė net šešiomis naujomis, paklausiomis darbo rinkoje profesinio mokymo programomis. Taip 

pat daug vilčių teikia aktyvus universiteto ir miesto verslo atstovų bendradarbiavimas Šiaulių 

universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto procesuose. Reikšmingo ekonominio pagerėjimo 

ir augančio patrauklumo užsienio investuotojams laukiame pagerinus Šiaulių oro uosto infrastruktūrą 

ir ten pradėjus veikti didžiausiam Europoje orlaivių techninės priežiūros ir remonto centrui. 

Darbdaviams surėmus pečius su aukštojo švietimo ir profesinio mokymo įstaigomis, miestui 

įgyvendinus svarbius infrastruktūros projektus, galima tikėtis naujo ekonominio augimo periodo.  
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Vis dėlto mane, kaip Šiaulių miesto savivaldybės merą, praėjusiais metais labiausiai džiugino 

vietos gyventojų suaktyvėjimas – šiauliečiai 2019 metais dar kartą įrodė, kad miestas pirmiausia yra 

bendruomenė. Miesto gyventojai praėjusiais metais vieningai prisidėjo prie savo miesto gerovės 

kūrimo ir neliko abejingi jo problemoms – 2019 metais, tęsiant programą „Tvarkau miestą“, kuri 

leidžia Šiaulių miesto gyventojams itin paprastai pateikti informaciją apie pastebėtas miesto 

problemas, buvo užregistruoti net 1097 pranešimai iš skirtingų miesto vietovių, t. y. net 12 kartų 

daugiau nei 2018 metais. Šiauliečiai taip pat ypač aktyviai dalyvavo nepriklausomų mokslininkų 

komandos vykdytoje sociologinėje apklausoje, kuria buvo siekiama plėsti demokratinę savivaldą ir 

skatinti gyventojų įsitraukimą į vietos reikalų tvarkymą. 2019 metais miesto gyventojai neliko 

abejingi ir dalyvaujamojo biudžeto idėjai – šiauliečiai itin aktyviai teikė projektų pasiūlymus, kurie 

gyvintų ir gerintų kultūrinę, socialinę ir gyvenamąją aplinką, o populiariausi projektai bus įgyvendinti 

jau 2020 metais. 

2019 metų patirtys leidžia drąsiai žvelgti į ateityje laukiančius iššūkius – pilietiškai aktyvi 

miesto bendruomenė, kuriai rūpi Šiaulių miesto gerovė ir stiprėjanti savivalda, neleis prarasti 

tinkamos krypties, kuria Šiaulių miestas sėkmingai juda pastaraisiais metais. Suvokę, kad vietos 

savivalda yra demokratinės valstybės raidos pagrindas, ryžtingai žengiame į naująjį dešimtmetį! 

 

             Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas 

                                                                                                                                      2020 m. sausis 
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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 

nustatyta, kad meras yra savivaldybės ir savivaldybės tarybos vadovas. Atlikdamas savo pareigas, 

meras vadovaujasi minėto įstatymo nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais.  

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punkte nustatytas atskaitingumo savivaldybės 

bendruomenei principas. Įgyvendinant šį principą ir vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 7 dalimi, teikiama ši metinė Šiaulių miesto savivaldybės mero veiklos ataskaita.       

          Šiaulių miesto savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) sudaro 31 Tarybos narys. 

 

Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2019-12-31: 

1. Meras – Artūras Visockas, frakcijos „Dirbame miestui“ narys 

 Frakcija „Dirbame miestui“  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija 

2. Simona Potelienė Seniūnė 20. Aurimas Žvinys Seniūnas 

3. Malik Agamalijev   21. Vytautas Juškus  

4. Irina Barabanova  22. Egidijus Elijošius  

5. Gediminas Beržinis 

Beržinskas 

  Frakcija „Už Šiaulius“ 

6. Eduardas Bivainis  23. Denis Michalenko Seniūnas 

7. Domas Griškevičius  24. Juozas Pabrėža  

8. Rima Juškienė  25. Pranciškus Trijonis  

9. Irmantas Kukulskis  
 

Lietuvos socialdemokratų partija 

10.  Violeta Laugalienė  26. Gintautas Sitnikas  

11. Gintautas Lukošaitis 27. Edvardas Žakaris  

12. Zakiras Medžidovas  
 

Darbo partijos grupė  

13. Nijolė Prascevičienė  28. Danguolė Martinkienė  

14. Antanas Sireika  29. Marijus Velička  

15. Saulius Stasiūnas   Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio grupė 

16. Irena Vidžiūnienė  30. Vaidas Bacys  

   31. Giedrė Mendoza Herrera  

 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 

17. Martynas Šiurkus Seniūnas   

18. Jonas Bartkus    

19. Rimundas Domarkas    

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovai 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) vadovų 

pasikeitimai 2019 metais: 

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ Antanas Bartulis paskirtas į 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 2019–2023 metų Savivaldybės tarybos įgaliojimų 

laikui. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-89 „Dėl Vinco 

Urbonavičiaus skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju“ 

Vincas Urbonavičius  paskirtas į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas 

2019–2023 metų Tarybos įgaliojimų laikui. 



6 

 

 
 

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Domo 

Griškevičiaus skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ Domas Griškevičius 

paskirtas į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas 2019–2023 metų Tarybos įgaliojimų laikui. 

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl 

Egidijaus Elijošiaus skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ Egidijus Elijošius 

paskirtas į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas 2019–2023 metų Tarybos įgaliojimų laikui. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLA TARYBOS  POSĖDŽIUOSE 

 

2019 metais įvyko 11 Tarybos posėdžių (2018 metais –  14, 2017 metais – 16). Pateikta 513 

Tarybos sprendimų projektų. Iš jų: pritarta 481, nepritarta ar išbraukti iš darbotvarkės 32 sprendimų 

projektai.  

 
1 pav. Pateiktų ir priimtų sprendimų palyginimas 

 

Daugiausia sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos ir investicijų – 43, Švietimo – 

113, Personalo ir vidaus administravimo – 30, Strateginio planavimo ir finansų – 28, Socialinių 

paslaugų – 30, Projektų valdymo – 25, Tarybos ir mero sekretoriatas – 17,  likusius pateikė kiti skyriai 

ir Tarybos nariai. 

Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Reglamento 

nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje 

(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas galima stebėti interneto svetainės 

youtube.com Savivaldybės paskyroje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos priimti norminiai 

teisės aktai registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre. Jie pasirašomi elektroniniu parašu. 

 

Veiklą vykdė 5 Tarybos komitetai:  
Eil. 

nr. 
Komitetas Komiteto pirmininkas Posėdžių statistika 

Apsvarstyti klausimai Posėdžiai  

1. Finansų ir ekonomikos Simona Potelienė 307 20 

2. Miesto ūkio ir  plėtros Rima Juškienė 294 18 

3. Sveikatos ir socialinių reikalų Irina Barabanova 263 19 

4. Švietimo, kultūros ir sporto Malik Agamalijev 330 19 

5. Kontrolės Denis Michalenko 19 6 

 

III SKYRIUS 

BENDROJI ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

 

Šiaulių miesto ekonominiai rodikliai 

 

2020 metų pradžioje Šiaulių mieste veikė 4 031 ūkio subjektas. 2019 metų pradžioje jų buvo 

šiek tiek daugiau, t. y. 4 051. Taigi, per 2019 metus veikiančių ūkio subjektų Šiaulių mieste sumažėjo 

0,5 proc.  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/) 

420 440 460 480 500 520 540
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Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis, 2019 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių mieste kaip bedarbiai buvo registruoti 5,6 proc. darbingo 

amžiaus gyventojų, 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, tokių gyventojų buvo 5,5 proc., 2017 m. – 5,1 

proc. Iš pateiktų duomenų matyti, kad registruojamų bedarbių, palyginti su praeitais metais, nežymiai, 

bet padaugėjo. Tuo pačiu laikotarpiu Panevėžio mieste nedarbo lygis sudarė 7,1 proc., o visoje 

Lietuvoje registruotas nedarbas 2019 m. rugsėjo 1 d. sudarė 8,0 proc. (Klaipėdoje – 7,2 proc., Kaune 

– 8,7 proc., Vilniuje – 7,2 proc.). 
(Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/) 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metų pradžioje Šiaulių miesto įmonėse 

dirbo 40 058 darbuotojai. Kaip matyti iš 2 pav., darbuotojų skaičius Šiaulių miesto įmonėse kasmet 

didėjo. Nuo 2015 iki 2019 metų darbuotojų skaičius įmonėse išaugo 6,0 proc. Sparčiai daugėjo 

darbuotojų įmonėse, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje 
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/) 

 

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Šiaulių mieste didžiausi 

pardavimai pagal ekonomines veiklas 2019 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais buvo didmeninėje ir 

mažmeninėje prekyboje, variklinių transporto priemonių remonto srityje – 678 mln. Eur (2018 metais 

tuo pačiu laikotarpiu – 707 mln. Eur) ir sudarė 27 proc. visų pardavimų (2018 metais 32 proc. visų 

pardavimų). Antroje vietoje buvo ekonominė veikla – transportas ir saugojimas – 610 mln. Eur, tai 

sudarė 25 proc. visų pardavimų (2018 metais antroje vietoje buvo apdirbamoji gamyba – 559 mln. 

Eur).  

Kaip 2018, taip ir 2019 metais, daugiausia PVM mokėtojų (pagal ekonominės veiklos rūšis) 

buvo didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje: variklinių transporto priemonių remonto srityje – 33 

proc., apdirbamojoje gamyboje – 12 proc., transporto ir logistikos srityje – 12 proc., statyboje – 11 

proc., kituose – 32 proc.  
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3 pav.  2019 m. Šiaulių m. PVM mokėtojų skaičius pagal ekonomines veiklas 
(Šaltinis: Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. ir 2019 m. spalio mėn. ataskaitos „Dėl 

informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymą“)  

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) šiek tiek 

sumažėjo ir 2018 metų pabaigoje Šiaulių mieste siekė 142,21 mln. Eur, kai 2017 metų pabaigoje TUI 

buvo 145,79 mln. Eur (2018 metų ataskaitoje 2017 metais TUI buvo 139,12 mln. Eur, tačiau šiuo 

metu yra pateikiami patikslinti duomenys). TUI sumažėjimas Šiaulių mieste analizuojamu laikotarpiu 

– 2,4 proc. Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu TUI augo 4,4 proc., Panevėžio mieste – 9,2 proc., 

Klaipėdoje – 2,4 proc., Kaune – 3,2 proc.  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/) 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam Šiaulių miesto gyventojui 2018 metų pabaigoje sudarė 

1 420 Eur, kai 2017 metų pabaigoje siekė 1 450 Eur (patikslinti duomenys).  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4 pav. Duomenų apie TUI Šiaulių mieste palyginimas 
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Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Šiaulių mieste 2019 metų III ketvirtį siekė 

1 134,5 Eur (2018 metais – 816,6 Eur¹). Pokytis procentais, palyginti su 2019 metų II ketvirčiu, – 2,0 

(padidėjo), palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, – 6,9 proc.² (padidėjo). Analizuojamu laikotarpiu šalyje 

VDU siekė 1 317,6 Eur, Panevėžio mieste – 1 227,2 Eur.  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/) 
 

¹ VDU iki 2019 m. sausio 1 d. įstatymo pakeitimo. 

² Pokytis apskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių 

pasikeitimo įtaką.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas 
 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamos nuolat augo ir 2019 metais sudarė 151 082,1 

tūkst. Eur.  

 
 

5 pav. Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų biudžeto plano ir faktinių pajamų 

palyginimas 
 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų augimo tendencija išlieka ir 2020 metais. 
 

 
 

6 pav. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ir pajamų plano palyginimas 
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https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/
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2019 metais Savivaldybė vykdė daugiau nei 30 Europos Sąjungos lėšomis bendrai 

finansuojamų projektų.  

 

Metai Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojami 

projektai 

Valstybės lėšomis 

finansuojami projektai 

Pateikti 

projektiniai 

pasiūlymai / 

paraiškos 

Pasirašytos finansavimo sutartys 

/ papildomi susitarimai dėl lėšų 

skyrimo (pritrauktos ES / VB 

lėšos) 

Objektų, dėl kurių 

sudarytos finansavimo 

sutartys, skaičius 

(pritrauktos VB lėšos) 

2016 m. 27 2 (2,85 mln. Eur) 5 (0,89 mln. Eur) 

2017 m. 18 16 (20,87 mln. Eur) 7 (3,50 mln. Eur) 

2018 m. 14 9 (11,17 mln. Eur) 4 (1,89 mln. Eur) 

2019 m. 13 11 (10,4 mln. Eur) 4 (1,42 mln. Eur) 

 

Duomenys apie pasirašytas finansavimo sutartis ir pritrauktas ES lėšas neapima projektų 

,,Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ir 

,,Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos ,,Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir 

išplėtimas, pritaikant ją visuomenės poreikiams“, kurių pareiškėjas nėra Savivaldybės administracija. 

Projektams skirtas finansavimas siekia  2,43 mln. Eur.  

2019 metais Savivaldybė galutinai baigė (t. y. pateikė galutines projektų įgyvendinimo 

ataskaitas)  įgyvendinti du Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus projektus: „Šiaulių 

miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir ,,Aplinkos rizikos valdymo sistemos 

gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione“.   

2019 metais Savivaldybės administracija parengė ir atsakingoms institucijoms vertinti pateikė 

5 projektinius pasiūlymus ir 8 paraiškas gauti projektų finansavimą.  

2019 metais buvo pasirašyta 11 projektų finansavimo sutarčių / papildomų susitarimų ir 

pritraukta daugiau kaip 10,4 mln. Eur investicijų.  
 

Projektai, dėl kurių finansavimo 2019 metais buvo pasirašytos sutartys / papildomi susitarimai. 
 

Eil. Nr. Projektas Pritrauktos lėšos mln. Eur 

1.  Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos 

gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su 

Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio 

gatve ir Dubijos gatve 

3,489 

2. Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) 

viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų 

rekonstrukcija 

2,029 

3. Pakruojo gatvės rekonstrukcija 1,380 

4. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Šiaulių mieste 

0,746 

5. Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

0,111 

6. P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas 

jaunimo poreikiams 

0,878 

7. Tilžės gatvės dviračių tako rekonstrukcija  0,229 
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8. Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių 

mieste 

0,473 

9. Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto 

savivaldybėje 

0,174 

10. Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste 0,860 

 

2019 metais pritrauktos valstybės biudžeto lėšos projektams vykdyti Šiaulių mieste buvo 1,42 

mln. Eur. Lėšos gautos šiems projektams: ,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“, ,,Šiaulių 

Medelyno progimnazijos pastato Šiauliuose, Birutės g. 40, rekonstravimas“, ,,Šiaulių sanatorinės 

mokyklos pastato adresu: K. Kalinausko g. 17, Šiauliai, modernizavimas“ ir ,,Šiaulių Rėkyvos 

progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, pastato rekonstravimas ir priestato statyba“.  

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 

484 Bačiūnų gatvei rekonstruoti skirta 0,95 mln. Eur.  

Savivaldybė, siekdama gerinti investicinę aplinką ir  sukurti tam reikiamą infrastruktūrą, 2019 

metais pateikė trijų projektų aprašymus (,,Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje 

ekonominėje zonoje“, ,,Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą 

ekonominės veiklos centrą“ ir ,,Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant 

viešąją infrastruktūrą Šiaulių mieste“), kad jie būtų įtraukti į Šiaulių miesto integruotų teritorijų 

vystymo programą ir finansuojami priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 ,,Miesto inžinerinės 

infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis.   

 

IV SKYRIUS 

VEIKLA ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOJE 

IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE 

 

Veikla Šiaulių regiono plėtros taryboje 

 

 Viena iš įstatymuose nustatytų mero funkcijų – rūpintis, kad Savivaldybei būtų tinkamai 

atstovaujama Šiaulių regiono plėtros taryboje (toliau – Regiono plėtros taryba) ir jos priimti 

sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami Savivaldybėje. Regiono plėtros tarybos posėdžiai ir juose 

priimti sprendimai daro didelę įtaką ne tik miesto, bet ir viso regiono plėtrai ir vystymuisi, todėl šiai 

sričiai yra skiriama išskirtinai daug dėmesio.  

 Regiono plėtros tarybos 2019 m. rugsėjo 4 d. posėdyje Šiaulių miesto savivaldybės meras buvo 

išrinktas Regiono plėtros tarybos pirmininku. Merui, kaip Regiono plėtros tarybos pirmininkui, buvo 

suteikti įgaliojimai organizuoti pasitarimus dėl kylančių Regiono plėtros tarybos veiklos klausimų, 

atstovauti Regiono plėtros tarybai Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Vyriausybėje, 

ministerijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio 

valstybių institucijose ir jų  organizuojamuose renginiuose.   

 2019 metais Regiono plėtros taryba posėdžiavo 23 kartus ir priėmė 68 regionui aktualius 

sprendimus. Posėdžiuose svarstyti klausimai dėl regiono projektų planavimo, Šiaulių regiono 2014–

2020 metų plėtros plano įgyvendinimo, tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje, 

derinti teisės aktų projektai, susiję su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos administravimu. Deleguoti Regiono plėtros tarybos atstovai į 2014–2020 metų Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos komiteto Lietuvos delegaciją, integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupes, Lietuvos Respublikos delegacijos Europos regionų komitete narius, 

Lietuvos Respublikos delegacijos Europos vietos ir regionų valdžios kongrese narius, projekto 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ 

priežiūros komitetą. Regiono plėtros taryba aktyviai dalyvavo svarstant klausimus dėl regioninės 

politikos pokyčių po 2020 metais, planuojamų Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 

pakeitimų. 
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 Regiono plėtros taryba patvirtino 25 Šiaulių regiono projektų sąrašų keitimus pagal 14 

regioninių priemonių. Regiono projektams suplanuota 97 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų. Įgyvendinant projektus, tvarkomi vietinės reikšmės keliai, diegiamos eismo saugos 

priemonės, renovuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, 

modernizuojama viešoji infrastruktūra, aktualizuojami kultūros paveldo objektai, skatinama sveika 

gyvensena. 

 Regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Vyriausybės nustatytais regionų socialinės, 

ekonominės plėtros ir infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijais, 

pripažino 2 projektus regioninės svarbos projektais. Kiekvieno iš planuojamų įgyvendinti projektų 

investicijos viršija 1 mln. Eur, bus sukurta naujų darbo vietų, planuojama pritraukti investicijų. 

Atsižvelgiant į regiono poreikius, Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas patikslintas 11 

kartų. 

 Regiono plėtros tarybos posėdžiuose aktualūs regionui klausimai aptarti su Aplinkos 

ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovais. 

Susipažinti su Šiaulių regiono naujienomis, Regiono plėtros tarybos sudėtimi, planavimo 

dokumentais ir projektų sąrašais galite interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. 

 

Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje 

 

2019 metais vyko 7 Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdžiai: 

• 4 posėdžiuose dalyvavo meras A. Visockas (2019-01-22, 2019-09-18, 2019-10-30, 

2019- 12- 11); 

• 1 posėdyje dalyvavo J. Sartauskas (2019-04-02); 

• 1 posėdyje dalyvavo D. Griškevičius (2019-06-26). 

  

2019 metais vyko 2 LSA tarybos posėdžiai: 

• 1 posėdyje dalyvavo A. Visockas (2019-10-30). 

 

 2019 metais vyko 1 suvažiavimas – dalyvavo meras A. Visockas (2019-05-29). 

 

LSA posėdžiuose buvo svarstomi šie klausimai: 

• Savivaldybių vaidmuo, įgyvendinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

priemones; 

• Jaunimo verslumo ugdymas; 

• Komunalinio ūkio sektoriaus problematika: atliekos, vandentvarka, šilumos ūkis; 

• 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projektas ir kt. 

 

Susipažinti su Lietuvos savivaldybių asociacijos naujienomis, veikla, struktūra, planavimo 

dokumentais ir projektų sąrašais galite interneto svetainėje www.lsa.lt. 

 

Lietuvos savivaldybių 2019 metų indeksas 

 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas kasmet skelbia Lietuvos savivaldybių indeksą. Reitingas 

sudarytas remiantis 2018 metų duomenimis. 

Atskirai reitinguojamos šešios didžiosios pagal gyventojų tankį ir 54 mažosios savivaldybės. 

Reitingas sudaromas pagal gyventojams ir investuotojams svarbiausias sritis, kur sprendimus priima 

savivaldybės, pavyzdžiui, vertinama ekonominė, socialinė situacija, savivaldybei priklausiusio turto 

valdymas. Geriausiai besitvarkančių savivaldybių sąraše Šiauliai aplenkė Kauną ir užima 3 vietą, 

aukštesnes pozicijas pelnė tik sostinė ir Klaipėda. Pavyzdžiui, Šiaulių gyventojams sąlyginai 

nebrangiai kainavo išlaikyti Savivaldybės administraciją, Savivaldybė yra nustačiusi gana palankius 

mokesčius.  

http://www.lietuvosregionai.lt/
http://www.lietuvosregionai.lt/
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Nuo 2011 metų Lietuvos savivaldybių indeksas sudaromas pagal gyventojams ir verslui 

svarbiausias sritis, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Šiaulių miesto savivaldybė šiemet 

indekse toliau išlaiko 3 vietą didžiųjų savivaldybių indekse, aplenkusi Kauną, Alytų ir Panevėžį ir į 

priekį praleidusi tik Vilnių ir Klaipėdą. 

Stipriosios Šiaulių miesto savivaldybės sritys – „Sveikata ir socialinė rūpyba“, „Mokesčiai“, 

„Biudžetas“, „Turto valdymas“ ir „Administracija“. Prasčiau nei vidutiniškai įvertintos 

„Komunalinio ūkio“, „Transporto“, „Švietimo“ ir „Investicijų ir plėtros“ sritys. 

Pasiektas geras įvertinimas „Biudžeto“ srityje, nes Šiaulių miesto savivaldybės skola, palyginti 

su pajamomis, buvo viena iš mažesnių – sudarė tik 14,2 proc., kai didžiųjų savivaldybių vidurkis 

siekė 25,5 proc. Savivaldybės administracija sąlyginai maža (tūkstančiui gyventojų teko 2,4 

darbuotojo, palyginti su 2,5 vidurkiu). Mažesnis valdymo aparatas – pigesnis jo išlaikymas, kuris 

buvo tik 2,9 proc. nuo patvirtinto biudžeto, kai vidutiniškai savivaldybės administracijai 

didžiuosiuose miestuose buvo skiriama 4 proc. 

Šiauliai toliau išlieka geriausią įvertinimą „Mokesčių“ srityje gavusia savivaldybe didžiųjų 

savivaldybių reitinge. Čia buvo mažiausias pagrindinis nekilnojamojo turto  mokesčio tarifas, siekęs 

0,7 proc. (vidutinis – 0,9 proc.). Vidutinis žemės mokesčių tarifas siekė 0,24 proc. (vidutiniškai 

didžiosiose savivaldybėse – 0,39 proc.). Vidutinė verslo liudijimų kaina siekė 133 Eur ir buvo pati 

mažiausia (vidutiniškai verslo liudijimas kainavo 272 Eur).  

Norint dar labiau pagerinti šios srities įvertinimą, Savivaldybei vertėtų atkreipti dėmesį į 

palyginti aukštus nenaudojamo nekilnojamojo turto (3 proc.) ir nenaudojamos žemės (4 proc.) 

mokesčių tarifus. 

Prie prastesnio už vidutinį „Investicijų ir plėtros“ įvertinimo prisidėjo tai, kad Šiaulių miesto 

savivaldybėje tūkstančiui gyventojų teko mažiau verslo liudijimų – 37,9 (vidurkis didžiosiose 

savivaldybėse – 41,8). Veikiančių ūkio subjektų tūkstančiui gyventojų teko 40,5 (vidurkis – 46,1). 

Tik statybos leidimų skaičius tūkstančiui gyventojų siekė 3,7 ir buvo artimas vidutiniam (3,8). 

Grynoji emigracija Šiauliuose beveik sustojo (siekė tik –0,1 proc. nuo gyventojų skaičiaus). 

Šiauliuose 2018 metais fiksuotas mažiausias nedarbo lygis (5,8 proc.). Ekspertai suskaičiavo, 

kad mūsų mieste mažiausias ir savivaldybės nuosavų nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas, tenkantis 

1000 gyventojų. 

Reitingo sudarytojų vertinimu, Šiauliams sunkiau sekasi pritraukti užsienio investicijų. 2017 

metais jų vertė ir augimas buvo mažesni už vidutinius. Vienam gyventojui teko 2 426 Eur materialinių 

(vidutiniškai didžiosiose savivaldybėse – 2 810 Eur) ir 1 383 Eur tiesioginių užsienio (vidutiniškai – 

5 722 Eur) investicijų. 

Laisvosios rinkos privalumus akcentuojantiems reitingo sudarytojams neįtinka Šiaulių viešojo 

transporto sistema, nes miesto maršrutais veža ne privatūs vežėjai, o savivaldybės bendrovė 

„Busturas“. 

 

V SKYRIUS 

ATSTOVAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTO INICIJUOTAME REGIONŲ FORUME  

IR DALYVAVIMAS SEIMO SPAUDOS KONFERENCIJOSE 

 

 Valdovų rūmuose 2019 m. spalio 11 d. įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano 

Nausėdos inicijuotas Regionų forumas, skirtas Vietos savivaldos dienai paminėti ir svarbiausiems 

regionų plėtros klausimams aptarti. Forume kartu su prezidentūros, Seimo ir ministerijų atstovais, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais ir kitais svečiais iš visų šalies savivaldybių dalyvavo ir 

Šiaulių miesto meras. Diskusijose buvo ieškoma būdų, padėsiančių bendromis institucijų 

pastangomis stiprinti šalies regionus, mažinti jų atskirtį ir sustiprinti savivaldybių vaidmenį siekiant 

proveržio švietimo srityje. Diskusijose taip pat buvo aptartos su demografiniais pokyčiais glaudžiai 

susijusios sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumo problemos, 

investicijų pritraukimo į regionus, energetikos, aplinkosaugos ir kiti klausimai. Lietuvos Respublikos 
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Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad girdi ir supranta savivaldybių, regionų problemas ir, 

inicijuodamas šį forumą, tikisi sutelkti jėgas ir nukreipti jas bendra kryptimi. 

 2019 metais Šiaulių miesto meras, kaip vienas iš pranešėjų, dalyvavo dviejose Seimo spaudos 

konferencijose, taip pat buvo vienos iš šių spaudos konferencijų bendraorganizatorių. 

Spalio 14 d. Seime vyko Seimo nario Algirdo Butkevičiaus spaudos konferencija „Valstybės 

reguliuojamų ir privačių šilumos gamintojų konkurencija – kova be taisyklių?“. Šiaulių miesto 

atstovai į šią konferenciją buvo pakviesti neatsitiktinai – Algirdas Butkevičius pažymėjo, kad būtent 

Šiauliai yra tas miestas, kuriame šilumos kaina vartotojams nuolat mažėja. „Šiaulių energijos“ 

tiekiamos šilumos kaina – antroji pagal mažumą Lietuvoje iš visų savivaldybių ir mažiausia iš 

didmiesčių. Dėl šių priežasčių Šiaulių miesto meras kartu su AB „Šiaulių energija“ generaliniu 

direktoriumi Virgilijumi Pavlaničiumi ir finansų ir ekonomikos direktore Audrone Čepuliene buvo 

pakviesti pristatyti, konferencijos organizatoriaus žodžiais tariant, pavyzdinio miesto poziciją ir savo 

sėkmės istoriją šilumos ūkio srityje. Spaudos konferencijos metu Seimo narys A. Butkevičius, Šiaulių 

miesto meras ir  LŠTA vadovas pasirašė bendrą kreipimąsi į Vyriausybę ir Energetikos ministeriją dėl 

Energetikos ministerijos parengtų teisės aktų projektų. 

Spaudos konferencijos vaizdo įrašą galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vt13EOWA7b4&t=369s&fbclid=IwAR3jqcuP3vpy_Z8YBD8j3H9wi-R-
ihw6DZd8h2JEwXcnMplADh9DZPaJ94M. 

Lapkričio 5 dieną Seime vyko Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir 

Šiaulių miesto mero Artūro Visocko organizuota spaudos konferencija „Aukštojo mokslo 

problematika Šiaurės Lietuvoje“, kurios tikslas buvo aptarti svarbiausio Šiaurės Lietuvos regiono 

mokslo židinio vystymosi galimybes. 

Per konferenciją Šiaulių miesto meras priminė, kad 2019 metų spalio mėnesio pabaigoje 

kreipėsi į pirmuosius valstybės asmenis, Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą ir Ministrą 

Pirmininką Saulių Skvernelį su prašymu užtikrinti tinkamą aukštojo mokslo finansavimą ir inicijuoti 

procesus, kurie leistų aukštajam mokslui išlikti regionuose. Šiaulių miesto mero įsitikinimu, 

universitetinių studijų Šiaurės Lietuvos regione tęstinumui būtinas papildomas ir tikslinis aukštojo 

mokslo finansavimas, todėl Šiaulių universitetui turi būti skiriama ilgalaikė papildoma finansinė 

pagalba, sudarant galimybes įgyvendinti aukštojo mokslo strateginius tikslus. 

Šiaulių miesto meras taip pat pažymėjo, kad Šiaulių universitetui šiais metais teko vos 1,4 proc. 

(2,8 mln. Eur) iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Lietuvos valstybiniams universitetams 

skiriamo finansavimo – 195 mln. Eur. Didžiausiam šalies universitetui paskiriama daugiau nei 

trečdalis visos sumos – 32, 3 proc., o šeši mažesnieji universitetai dalijasi tik 16 proc. 

Šiaulių miesto meras teigė esąs įsitikinęs, kad su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 

Seimo pagalba pavyks greitai išspręsti susiklosčiusią situaciją ir kvietė jaunimą drąsiai rinktis 

universitetines studijas Šiauliuose. 

Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas 

Stasys Tumėnas, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, švietimo, 

mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas, Šiaulių universiteto laikinasis rektorius Darius 

Šiaučiūnas, Socialinių mokslų daktarė Dovilė Ruplienė. 

Spaudos konferencijos vaizdo įrašą galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: 
https://www.youtube.com/watch?v=LhN7PGJWoWs&t=1s. 

 

VI SKYRIUS 

ŠIAULIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS ĮTRAUKTIS Į VIETOS REIKALŲ TVARKYMĄ 

 

Interneto platforma „Tvarkau miestą“ 

 

 Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja merą rūpintis, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir 

galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.  

 2019 metais bendruomenių dalyvavimo tvarkant vietos reikalus prielaidos ir galimybės buvo 

sudarytos tęsiant programą „Tvarkau miestą“, kuri leidžia Šiaulių miesto gyventojams itin paprastai 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2019/10/rastas.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2019/10/rastas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vt13EOWA7b4&t=369s&fbclid=IwAR3jqcuP3vpy_Z8YBD8j3H9wi-R-ihw6DZd8h2JEwXcnMplADh9DZPaJ94M
https://www.youtube.com/watch?v=Vt13EOWA7b4&t=369s&fbclid=IwAR3jqcuP3vpy_Z8YBD8j3H9wi-R-ihw6DZd8h2JEwXcnMplADh9DZPaJ94M
https://www.youtube.com/watch?v=LhN7PGJWoWs&t=1s
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pateikti informaciją apie pastebėtas miesto problemas. 2019 metais buvo užregistruoti net 1097 

pranešimai (2018 metais šis skaičius siekė 89). Taip pat buvo pastebimas unikalių programos 

„Tvarkau miestą“ vartotojų skaičiaus augimas: 2018 metais programa naudojosi 37 unikalūs 

vartotojai, o 2019 metais jų skaičius paaugo iki 160. Nepaisant išaugusio užregistruotų pranešimo 

skaičiaus, pavyko sutrumpinti ir vidutinę sprendimo trukmę. Vis dėlto laiku išspręstų pranešimų dalis 

sumažėjo nuo apytiksliai 80 proc. iki apytiksliai 77 proc. Kaip ir 2018 metais, didžioji dalis 2019 

metais užregistruotų pranešimų yra susiję su aplinkos tvarkymu (218 pranešimų), eismo 

organizavimu (91 pranešimas), gatvių priežiūra ir tvarkymu (197 pranešimai) ir transporto priemonių 

stovėjimo pažeidimais (367 pranešimai).  

 Išplėstinę statistiką galima rasti paspaudus šią nuorodą ir viršutiniame dešiniajame kampe 

pasirinkus Šiaulių miestą: https://tvarkaumiesta.lt/statistics. 

 

 

7 pav. Užregistruotų pranešimų skaičiaus augimas 

 

 
 

8 pav. Interneto platformos „Tvarkau miestą“ unikalių vartotojų skaičiaus augimas 

 

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų teikimas 

 

 Taryba lapkričio mėnesį patvirtino vadinamojo Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašą, 

siekdama skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes, kurios gyvintų ir 
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gerintų kultūrinę, socialinę, gyvenamąją aplinką, dalyvautų atnaujinant teritorijas, ir inicijuoti 

diskusijas miesto plėtros tema.  

 Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžete buvo numatyta pinigų suma, kurią patys 

šiauliečiai galės paskirti miestui ir miestiečiams svarbiems projektams įgyvendinti. 2020 metais 

finansavimas numatytas dviem visuomenės pasiūlytiems ir patvirtintiems projektams. Mažojo 

projekto vertė – iki 50 tūkstančių, didesniojo – net iki 150 tūkstančių Eur. 2020 m. sausio 15 d., 

pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, buvo sulaukta 30 konkrečių pasiūlymų miesto gyvenamajai 

aplinkai gerinti. Didesniųjų grupėje (tarp 50–150 tūkst. Eur) buvo pateikti 7 projektai, mažesniųjų 

grupėje (iki 50 tūkst. Eur) – net 23. Renkant geriausias idėjas, balsuoti galės pilnamečiai Šiaulių 

miesto gyventojai. Savo balsus bus galima atiduoti mažųjų ir didžiųjų projektų kategorijose. 

 

 

Sociologinė Šiaulių miesto gyventojų apklausa 

 

2019 metų lapkričio – 2020 metų sausio mėnesiais Šiaulių miesto gyventojai buvo kviečiami 

dalyvauti masinėje sociologinėje apklausoje, kuria siekiama plėsti demokratinę savivaldą, skatinti 

gyventojų įsitraukimą į vietos reikalų tvarkymą ir efektyvinti Savivaldybės ir Savivaldybės 

administracijos veiklą, remiantis gautomis apklausos išvadomis. 

Šiauliečių buvo prašoma įvardyti problemas, į kurių sprendimą Šiaulių miesto valdžia turėtų 

susitelkti šios kadencijos metu ir pateikti savo įžvalgas ir pasiūlymus dėl neišnaudotų miesto 

galimybių. Apklausos dalyviai taip pat nurodė, kokie vietos valdžios atstovų darbai jiems kelia 

nepasitenkinimą, kokią valdžios veiklą jie vertina palankiai ir palaiko.  

Sociologinėje apklausoje dalyvavo 3002 šiauliečiai iš visų miesto mikrorajonų, atstovaujantys 

pagrindinėms amžiaus grupėms: jaunimui, jauniems ir subrendusiems suaugusiesiems ir senjorams. 

Prof. habil. dr. Gedimino Merkio vadovaujama mokslininkų komanda pirmines sociologinės 

apklausos ekspertines išvadas pateikė 2020 m. sausio 29 d., o galutinės ataskaitos pristatymas įvyko 

2020 m. kovo 12 d. Tarybos posėdžių salėje. 

 

Koordinacinio centro įkūrimas 

 

Savivaldybė, siekdama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti jų efektyvumą, įgyvendina 

įvairius projektus ir diegia inovatyvius sprendimus. 2019 metais įgyvendinant projektą „Civilinės 

saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, atsirado galimybė įkurti miesto 

informacijos ir operatyvaus valdymo centrą Šiauliuose. Nuo 2020 metų Miesto koordinavimo skyrius 

rūpinsis miesto viešųjų erdvių ir gatvių vaizdo stebėjimu, civiline sauga ir viešąja tvarka, teritorijų 

valymu ir priežiūra, avarinių situacijų valdymu, viešųjų pastatų energetinio efektyvumo priežiūra, 

kontroliuos teikiamų komunalinių paslaugų kokybę. Šiauliečiai informaciją apie įvairiausias 

problemas Miesto koordinavimo skyriui galės pateikti interneto platformoje „Tvarkau miestą“ arba 

trumpuoju numeriu 1863. Visą parą dirbantys skyriaus specialistai, įvertinę informaciją, sieks 

užtikrinti operatyvų reagavimą. 

Projekto lėšomis Savivaldybėje 2019 metais įrengtos modernios darbo vietos, sumontuota 

šiuolaikiška teritorijų stebėjimo įranga – vaizdo siena, nutiesti šviesolaidžiai, naujos gyventojų 

perspėjimo sistemos, taip pat atnaujinta 16 senesnių vaizdo kamerų ir sumontuota 16 naujų, penkios 

iš jų (sumontuotos prie įvažiavimų į miestą) gali fiksuoti valstybinius transporto priemonių numerius. 

Skaitmeninė sistema pati analizuoja įrašomą vaizdą ir automatiškai informuoja darbuotojus apie 

galimus pažeidimus. Pagal su sistema dirbančių darbuotojų suformuotą užduotį gali būti fiksuojami 

transporto priemonių statymo pažeidimai, pavojingi manevrai, išsiskiriantis greitis, automatiškai bus 

ieškoma ir policijos ieškomų automobilių. Statistiniai duomenys galės tarnauti ir planuojant šaligatvių 

ar gatvių modernizavimą, galima bus nesunkiai įvertinti pėsčiųjų ir automobilių srautus tam tikrose 

atkarpose ar sankryžose. Sistema taip pat analizuos netipinius garsus, galės identifikuoti, pavyzdžiui, 

sprogimo ar garsaus riksmo šaltinį. 



17 

 

 
 

Skyriaus darbuotojai kontroliuos ir gatvių valymo, mišinio barstymo darbus žiemos metu. 

Reaguojant į gyventojų signalus ir vaizdo kamerų informaciją, bus operatyviau įvertinti pavojingi 

eismui ruožai, ten nusiųsta valymo technika. Budėtojai taip pat puikiai matys kiekvienos valymo 

mašinos judėjimo maršrutą, ekrane realiu laiku bus teikiama ataskaita apie tai, kurie ruožai buvo 

barstomi, kur buvo naudojama šluota, kur sniegas nustumdytas. 

Miesto koordinavimo skyriuje jau dabar galima stebėti viešųjų miesto pastatų situaciją. Dalyje 

įstaigų (apie 60 pastatų) yra įdiegti elektroniniai inžinerinių sistemų stebėjimo moduliai, temperatūros 

davikliai. Atsakingas darbuotojas kompiuterio ekrane mato duomenis apie šilumos energijos, šalto 

vandens, elektros energijos vartojimą realiu laiku, periodiškai fiksuojama vidaus patalpų temperatūra. 

Tai leidžia ne tik aiškiai ir paprastai skaičiuoti pastatų išlaikymo kaštus, bet ir itin operatyviai 

reaguoti, kai gaunami duomenys informuoja apie avariją ar gedimą. 

 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS 

 

Gyventojų aptarnavimas, mero potvarkiai ir dokumentų valdymas 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, Šiaulių mieste 

gyvenamąją  vietą deklaravusių  gyventojų skaičius išlieka stabilus: 
 

Data Gyventojų skaičius tūkst. 

2016-01-01 105 755 

2017-01-01 106 568 

2018-01-01 107 086 

2019-01-01 108 211 

2020-01-01 109 932 

 

9 pav. Gyventojų skaičiaus Šiaulių mieste palyginimas 

 

2019 metais buvo gautas 201 Šiaulių miesto merui adresuotas gyventojų prašymas, pasiūlymas 

ar skundas (registras GP). Tiesiogiai kreipėsi 131 gyventojas: į merą kreipėsi 74 gyventojai, į mero 

pavaduotoją D. Griškevičių – 25 gyventojai, į mero pavaduotoją E. Elijošių – 32 gyventojai (registras 

IP). 

  

2019 metų laikotarpiu išleisti 269 mero potvarkiai. Iš jų: 

• veiklos organizavimo klausimais – 64; 

• personalo klausimais – 141; 

• atostogų, komandiruočių klausimais – 64. 
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         10 pav. Mero potvarkių palyginimas 

 

2019 metų gautų ir išsiųstų dokumentų valdymas: 

Siekiant suteikti ir užtikrinti prieigą prie informacinių išteklių, darnų administracinės naštos 

mažinimo procesą, orientuotą į valstybės ir Savivaldybės interesus, ir į viešųjų bei administracinių 

paslaugų ūkio subjektams, visuomenei, miesto gyventojams kokybišką teikimą, buvo plėtojamos, 

tobulinamos ir plečiamos informacinės technologijos, suteikiančios kompleksinę galimybę naudotis 

administruojamomis paslaugomis.  

 

 

2019 metais Savivaldybėje gauti ir išsiųsti dokumentai 

 
 

11 pav. Duomenys apie 2019 metais gautus ir išsiųstus dokumentus 

 

VIII SKYRIUS 

INFORMACIJOS SKLAIDA 
 

Vis didesnį dėmesį Savivaldybė skiria savo veiklai viešinti, visuomenei informuoti. Šiam tikslui 

naudojamasi „YouTube“ kanalu. Jau keletą metų iš eilės Tarybos posėdžiai ir visuomenei aktualūs 

klausimai tiesiogiai transliuojami internetu. 2019 metais „YouTube“ kanalo tiesioginiu srautu 

transliuota 40 Tarybos posėdžių ir renginių. 28 žiūrimiausių renginių peržiūrų statistiką galima 

pamatyti žemiau pateiktoje lentelėje.  

 

Transliuoti vaizdo įrašai Žiūrėjimo 

laikas 

(valandomis) 

Peržiūros Vidutinė 

peržiūros 

trukmė 

Šiaulių miesto savivaldybė. Projektų 

įgyvendinimo priežiūros tarybos (PIPT) posėdis. 

2019-07-16 413,7289 962 00:25:48 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-07-04 318,5286 774 00:24:41 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-12-12 265,5383 563 00:28:17 
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Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-11-07 264,0367 489 00:32:23 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-09-05 231,7962 631 00:22:02 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis 

2019-02-07 229,0812 610 00:22:31 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-06-06 211,3756 560 00:22:38 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-04-09 199,0544 721 00:16:33 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-05-02 175,6724 561 00:18:47 

Šiaulių miesto savivaldybė. Prisikėlimo aikštės 

projekto papildomas pristatymas. 2019-05-06 145,3961 893 00:09:46 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-03-07 109,9618 400 00:16:29 

Šiaulių miesto savivaldybė. Architektų 

konferencija, I dalis. 2019-09-04  78,9739 310 00:15:17 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-10-03 68,3259 245 00:16:43 

Šiaulių miesto savivaldybė. Adaptyviųjų 

šviesoforų pristatymas diskusija. 2019-06-13 59,8053 520 00:06:54 

Šiaulių miesto savivaldybė. 2019 m. biudžeto 

pristatymas, 02, 07–11 programos  55,8969 283 00:11:51 

Šiaulių miesto savivaldybė. 2019 m. biudžeto 

pristatymas, 01, 03–06 programos 55,8585 328 00:10:13 

Šiaulių miesto savivaldybė. Vykdomų projektų 

eigos pristatymas. 2019-10-03 46,6885 240 00:11:40 

Šiauliečių sveikinimai vyskupui Eugenijui 

Bartuliui. 2019-12-09 31,336 273 00:06:53 

Šiaulių miesto savivaldybė. Architektų 

konferencija, II dalis. 2019-09-26 30,1697 221 00:08:11 

Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos posėdis. 

2019-04-18 24,4235 192 00:07:37 

Šiaulių miesto savivaldybė. Susitikimas su 

aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika ir BETA 

direktoriumi V. Serbenta. 2019-06-07 18,5652 166 00:06:42 

„Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų 

pritraukimo strategijos“ . 2019-02-01 18,2611 114 00:09:36 

Šiaulių miesto savivaldybė. Sodros pristatymas. 

2019-02-14 15,0963 113 00:08:00 

Šiaulių miesto savivaldybė. „Ateitis – žalieji 

miesto sodai“. 2019-05-16 14,2171 168 00:05:04 

Šiaulių miesto savivaldybė. Architektų 

konferencija, III dalis. 2019-09-26 12,2679 97 00:07:35 

Šiaulių miesto savivaldybė. Išmanaus miesto 

koncepcijos pristatymas. 2019-06-25 7,7458 80 00:05:48 
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Šiaulių miesto savivaldybė. Verslumo skatinimo 

renginys.  2019-04-17 5,6718 74 00:04:35 

Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių miesto 

strateginio plano ataskaita. 2019-02-13 3,7654 143 00:01:34 

 

 

 
 

12 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūrų skaičius 

 

2019 metais vykdant posėdžių transliaciją, atlikta analizė pagal peržiūroms naudojamų 

įrenginių tipą rodo, kaip kinta ir kaip pasiskirsto vartotojų poreikiai. 

 

Įrenginio tipas Žiūrėjimo laikas (h) Peržiūros 

Iš viso 3482,1721 17797 

Kompiuteris 2334,6614 8927 

Mobilusis telefonas 954,1802 7599 

TV 121,8594 624 

Planšetinis kompiuteris 120,2486 674 

Žaidimų konsolė 2,1702 50 

 

13 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūros pagal naudojamus įrenginius 

 

Savivaldybės „YouTube“ kanalo peržiūrų augimas parodo, kad visuomenė vis daugiau domisi 

miesto problemomis. 

Bendravimas su gyventojais naujųjų technologijų dėka tampa vis labiau betarpiškas ir 

operatyvesnis. Vis didesnę įtaką informacijai pasiekti įgauna socialiniai tinklai – „Facebook“ paskyra 

„Šiaulių miesto savivaldybė“. 
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„Facebook“ Šiaulių miesto savivaldybės paskyros vartotojų skaičiaus pokyčiai 

2017 m. sausio 1 d. 2718 

2018 m. sausio 1 d. 3443 (dar per 3,5 tūkst. sekėjų) 

2019 m. sausio 1 d. 4089 (4148 sekėjai) 

2020 m. sausio 1 d 5224 (5338 sekėjai) 

 

14 pav. Vartotojų skaičiaus „Facebook“ Savivaldybės paskyroje palyginimas 

 

Nors sudėti visus socialiniame tinkle „Facebook“ vykusius pokalbius į skaičius ar laiką yra 

sudėtinga, tačiau būtent toks bendravimas yra vis aktualesnis ir tampa vienu pagrindinių bendravimo 

su miestiečiais instrumentų.  
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15 pav. Savivaldybės paskyros „Facebooke“ pavyzdžių iliustracijos 

 

IX SKYRIUS 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 
 

 
AIRIJA 

         2019 m. gegužės 6 d. Šiauliuose lankėsi Airijos ambasadorius Davidas Noonas. Svečias 

susitiko su Šiaulių miesto meru, Šiaulių gimnazistams skaitė paskaitas apie Europos Sąjungą. s  

 

 
SAKARTVELAS 

2019 m. kovo 23 d. nepaprastoji ir įgaliotoji Sakartvelo ambasadorė Khatuna Salukvadzė, 

baigdama tarnybą Lietuvoje, dovanojo šiauliečiams galimybę išgirsti kartvelų liaudies, sakralinę, 

folkloro ir šiuolaikinę chorinę muziką, kurią atliko vokalinis vyrų ansamblis „Suliko“.  

Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi Sakartvelo ambasados konsulas Rati Mamporia. 
       

 
JAV 

Buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su JAV ambasada. 2019 m. vasario 15 d. 

Šiauliuose lankėsi JAV ambasados patarėjas Olegas Sokolonas. Vizito metu aptartas JAV 

ambasados ir Savivaldybės bendradarbiavimas, bendros iniciatyvos. Kalbėta apie KOP Aviacijos 

bazėje vykdomą NATO oro policijos misiją, joje tarnaujančių karių įsiliejimą į miesto kultūrinį ir 



23 

 

 
 

ekonominį gyvenimą. Svečiai lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 

bendravo su Šiauliuose dideles investicijas planuojančios bendrovės vadovais. 

Liepos 10–11 dienomis Šiauliuose svečiavosi Takomos miesto choras „Symphony Tacoma 

Voices“ iš JAV. Amerikiečių kolektyvą Savivaldybėje priėmė miesto vadovai. Kartu su Šiaulių 

kultūros centro jaunimo kameriniu choru „Atžalynas“ svečiai surengė puikų pasirodymą 

šiauliečiams.  

JAV ambasados atstovė Shai Moore liepos 14–15 dienomis dalyvavo Šiaulių geto likvidavimo 

75-ųjų metinių minėjimo renginiuose. 

Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi JAV ambasadoriaus pavaduotojas Marcus 

Michelis. 

Taip pat buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Omahos savivaldybe ir Nebraskos 

universitetu Omahoje – ilgamečiais Šiaulių miesto partneriais: gegužės 15 d. Savivaldybėje lankėsi 

ir skaitė paskaitą prof. Robertas Blairas, lapkričio 27 d. – prof. Craigas Maheras. 

 
 

 
 

VOKIETIJA 

2019 m. birželio 27 d. lankėsi bendradarbiaujančio miesto Plaueno įmonės „M&S 

Umweltprojekt GmbH“ vadovai. Aptartas bendradarbiavimas su UAB „Šiaulių hidroprojektas“ dėl  

mieste tvarkomų 8 objektų techninės priežiūros darbų. 

 

 

 
JAPONIJA 

2019 m. liepos 14–15 dienomis Japonijos ambasadorius Shiro Yamasaki dalyvavo Šiaulių 

geto likvidavimo 75-ųjų metinių minėjimo renginiuose. 

Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi ambasadorius Shiro Yamasaki. 
 

 
UKRAINA 

2019 m. rugsėjo 30–31 dienomis Tarybos nariai Gediminas Beržinis Beržinskas ir Gintautas 

Lukošaitis dalyvavo Ekonomikos forume ir Chmelnickio miesto 588-ojo gimtadienio šventiniuose 

renginiuose. Vizito metu susitikta su Chmelnickio miesto meru Aleksandru Šimčyšinu, susipažinta 

su verslo įmonių pasiekimais ir sąlygomis vystyti verslą Ukrainoje, pasikeista informacija, susijusia 

su investavimo galimybėmis, diskutuota dėl galimybių plėtoti bendradarbiavimą sporto ir kultūros 

srityse. Partneriai buvo pakviesti dalyvauti Šiaulių miesto organizuojamuose renginiuose ir 

festivaliuose.  

Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi Ukrainos ambasados atstovas. 

Rugsėjo 18 d. Šiaulių miesto meras lankėsi Ukrainos ambasadoje ir susitiko su ambasadoriumi 

Volodymyru Jacenkivskiu. 

Lapkričio 6 d. į Šiaulius su oficialiu vizitu atvykęs Ukrainos ambasadorius Lietuvoje 

Volodymyras Jacenkivskis pagerbė lietuvių kovas už laisvę, susitiko su miesto vadovais ir verslo 

atstovais. Susitikime pristačius Šaulių miesto investicinę aplinką ir informaciją apie mieste 

dirbančius ukrainiečius, Ukrainos ambasadorius sakė sieksiantis, kad Šiauliuose artimiausiu metu 

atsirastų Ukrainos garbės konsulatas. 
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SUOMIJA 

2019 m. gruodžio 6 d. Šiaulių miesto meras lankėsi Suomijos ambasadoje ir susitiko su 

ambasadoriumi Christeriu Michelssonu. 
 

 
LATVIJA 

Buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Jelgavos savivaldybe – ilgamete Šiaulių miesto 

partnere, vykdant bendrus LATLIT projektus, viešinant savivaldybių organizuojamus renginius ir 

juose dalyvaujant.  

2019 m. gegužės 23–24 dienomis Tarybos narys Gediminas Beržinis Beržinskas ir mero 

pavaduotojas Egidijus Elijošius atstovavo Šiaulių miesto savivaldybei Jelgavos miesto šventėje. 

Vizito metu buvo diskutuota dėl galimybių plėtoti bendradarbiavimą verslo, investicijų, sporto ir 

kultūros srityse.  

Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi Jelgavos miesto atstovai. 
 

 
ESTIJA 

Balandžio 23 d. į „Resurrexit“ festivalį atvyko ansamblis „Arsis“, renginyje dalyvavo Estijos 

garbės konsulas. Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 5 d. lankėsi Estijos ambasadorė Jana Vanaveski. 
 

 
RUSIJA 

Tarybos nariai Irina Barabanova ir Vytautas Juškus atstovavo Šiaulių miesto savivaldybei 

Kaliningrado miesto šventėje 2019 m. liepos 5–7 dienomis. Vizito metu buvo domėtasi Kaliningrado 

miesto kultūrinio gyvenimo aktualijomis, pasikeista informacija, susijusia su verslo investavimo 

galimybėmis. Partneriai buvo pakviesti dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose ir 

festivaliuose.  

Tęsiama komunikacija su Rusijos Federacijos generalinio konsulato atstovais, kurie lankėsi 

Savivaldybėje kovo 19 d., rugsėjo 23 d., lapkričio 14 d. Konsulato atstovai domėjosi įgyvendinamu 

Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos projektu, jo sprendiniais. 
 

 
KROATIJA 

Ypač intensyvus bendradarbiavimas buvo su Kroatijos Respublikos ambasada. 2019 m. 

sausio 30 d. Šiauliuose lankėsi Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimiras Kedmenecas. 

Susitikimo metu aptartos galimybės plėsti kultūrinį bendradarbiavimą ir numatyta organizuoti 

bendrus renginius.  

Balandžio 23 d. į „Resurrexit“ festivalį ambasadorius atlydėjo Zagrebo gitarų kvartetą.   
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Rugsėjo 5 d. Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimiras Kedmenecas atvežė ir Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidarė parodą „Kroatų glagolica“, dalyvavo 

Šiaulių miesto šventėje. 

Spalio 29 d. Šiauliuose apsilankė Kroatijos delegacija, svečius į mūsų miestą atlydėjo ir 

Zadaro  miesto merą Branko Dukičių pristatė Kroatijos Respublikos ambasadorius. Po oficialaus 

susitikimo Savivaldybėje  kartu su Šiaulių miesto meru Kroatijos atstovai apsilankė Respublikinėje 

Šiaulių ligoninėje, dalyvavo Kroatijos, Zadaro miesto ir Zadaro apskrities (Šiaurės Dalmatija) 

turizmo galimybių pristatyme, vėliau apžiūrėjo miesto ir regiono lankytinas vietas. 
 

 
 

IZRAELIS 

 

2019 m. liepos 14–15 d. Šiauliuose vyko Šiaulių geto likvidavimo 75-ųjų metinių minėjimo 

renginiai, kuriuose miesto vadovai dalyvavo kartu su Izraelio ir Japonijos ambasadoriais ir JAV 

ambasados atstovais. 
 

 
KAZACHSTANAS 

 

2019 m. rugsėjo 17 d. Savivaldybėje lankėsi Kazachstano verslo plėtros asociacijos atstovai. 

Per susitikimą pristatytos ir aptartos Šaulių miesto verslo ir investicijų plėtros galimybės. 

 

X SKYRIUS 

MERO FONDAS IR VIEŠINIMO IŠLAIDOS 

 

Mero fondo lėšos naudojamos Savivaldybės reprezentacinėms išlaidoms – atstovauti 

Savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje. Joms priskiriama: 

• užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos; 

• Lietuvoje arba užsienyje rengiamų oficialių priėmimų išlaidos; 

• darbo susitikimų išlaidos; 

• išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams ir kt.; 

• išlaidos vizitinėms kortelėms, reprezentaciniams suvenyrams, lipdukams ir leidiniams; 

• išlaidos, susijusios su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose; 

• oficialiam vizitui raštiškai pakviesto Lietuvos Respublikos oficialaus asmens sutuoktinio ar 

kito lydinčio šeimos nario, vizito metu atliekančio atitinkamas valstybinio ir diplomatinio 

protokolo nustatytas funkcijas, vykimo į vizito vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis 

išlaidos. 

 
MERO FONDAS 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Paskirtas biudžetas 14 500,00 Eur 14 500,00 Eur 14 500,00 Eur 

Išleista 12 889,36 Eur 8272,93 Eur 11221,66 Eur 

 

16 pav. Mero fondo lėšų panaudojimo suvestinė 
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Savivaldybės informacijos sklaidai pasitelktos ir žiniasklaidos priemonės. Patirtos išlaidos 

pateikiamos nurodant žiniasklaidos priemonę. 

     
2016 2017 2018 2019 

 

 

Žiniasklaidos priemonės pavadinimas 

 

  

Suma Eur Suma  Eur Suma Eur Suma Eur 

UAB „Šiaulių naujienos“ 22 705,09 21 489,86 13 449,89 10 285,60 

UAB „Šiaulių kraštas“ 5 766,63 10 176,99 7 067,14 6 873,89 

VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 2 680,50      

UAB „Lietuvos rytas“ 63,15   135,52 21,05 

UAB „Lietuvos žinios“ 271,16 139,40 40,66  

UAB „Šiaulių apskrities televizija“   6 918,05 5 343,36 3 304,00 

VšĮ „Šiauliai plius“ 17 466,36 11 490,92 9 152,96 5 782,26 

Lauko reklamos stendai ir ekranai (UAB 

„JC Decaux Lietuva“, LG Vilniaus GS) 

977,00     

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 

5 551,48    5517,60 

Viešojo transporto ekranai 187,87 248,82   

BNS naujienų agentūra 227,78   363,00 459,79 

Iš viso 55 897,02 50 464,04 35 552,53 32 249,59 

Suplanuota suma metų pradžioje 61 000 61 000 58 000 47 000 

 

17 pav. Viešinimo išlaidų suvestinė 

 

Svarbu paminėti, kad LRT televizijoje visus metus periodiškai buvo transliuotas reklaminis 

klipas „Šiauliai šviečia“, informavęs Lietuvos gyventojus apie mūsų mieste vykstančius 

reprezentacinius renginius.  

Taip pat Savivaldybė finansavo per Šiaulių apskrities televiziją viso regiono kurtiesiems skirtos 

savaitinės naujienų laidos su vertimu į gestų kalbą parengimą ir transliaciją.  

Šių dviejų projektų bendra vertė – per 11 tūkstančių Eur, taigi, reali Savivaldybės informacijos 

sklaidai skiriama suma yra gerokai mažesnė, nei pateikta lentelėje. Ir tai ne dėl to, kad mažėja 

informacijos kiekis – tiesiog naudojamos nemokamos informacinės platformos, orientuojamasi į 

elektroninę žiniasklaidą, kuri turi optimaliausią kainos ir gyventojų pasiekiamumo rodiklį.   

Išsamūs duomenys apie visos Savivaldybės nuveiktus darbus 2019 metais bus pateikti 

Savivaldybės administracijos ir jos direktoriaus ataskaitose. 

Pasibaigus 2019 metams, noriu dar kartą padėkoti visiems už kartu nudirbtus darbus. Dėkoju 

Savivaldybės administracijai, Tarybos nariams už prabėgusius darbo metus ir linkiu sėkmės tęsiant 

pradėtus darbus. 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras    Artūras Visockas 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 


